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-...- ДІф?ОЙТ. — При активнім шсередшщтві ґуберна-
тора MepqjL: представники Генеральної Моторової Кор-
норащі! й представники юнії „Юндйтнд Двтомобил Вор-
керс оф Америка", що нровадила страйк автомобільних 
робітників,'-прийшли- до нерозуміння, на основі котрого 
закінчено автомобільний страйк. -

На основі цього порозуміння Генеральна Моторова 
Корпорація. їй)бовязіілася: признати юнію „Юнайтщ Ав-
томооил Воркере оф Америка" як представницю своїм 
членів нрн нереговорах; не переговорювати про спро-
ви загальної політики корпорації з; якоюнеібудь іншою 
ґруііою без згоди тЧ'бернатора Мерфія; не підносити нія-
ких закидів проти страйкарів при прпниманню на робо-
ту: почати назад робити негайно .̂ 

Юнія зобовязалася: відкликати, страйк та покинути 
фабрику; здержатися від застрашування робітників при 
рі̀ крутуіюнню.членів до до юнії; не організувати членів 
на землі підприємців; не викликати нового страйку, як 
довго ведуться переговори. 

І одна і друга сторона в своїй заяві представляла 
угоду як свою побіду. Ґрін, голова Американської Феде-
рації Праці, каже в своїй заяві, що угода с поразкою для 
робітників. v 

Виконуючи постанови угоди, страйкарі, що засіли 
були в фабриках автомобілів у Флинті, Мішіґен, негайно 
покинули фабрики. Покидаючи фабрики, страйкарі еліва-
лп пісні про побіду й солідарність. 

Генеральна Моторова Корпорація заповіла піднесен` 
іш робітничої заплати на 5. центів на годину. Каже, що 
це буде коштувати її 25 міліонів долярів на рій. 
УРЯД ЗА РОЗВЯЗАННЯ СПРАВИ АРЕНДНОГО. 

_ _ ФАРМЕРСТВА. 
ВАШИНГТОН.—Спещяльнии,комітет, устайовлешій 

президентом Рузвелто "̀̂ діювання фармереької а-
ренді^^е^пі)кшчпв о^^^^г^х^бдав, пр з̂пдечтові свій 

Звіт підчеркує вагу арендного фармертства, переко-
иавпйіея̂  що навіть половина американських фарме^ів' 
не має на власність фарм. Котрі вони обробляють. Коміѓ 
тет црнйііюв до переконання^ -що арендне фармеретво 
ДОВОДЙЕЬХДО -занепаду сЬтьсЬіюї цивілїзацѓї. Тяжкий стан 
іїрпАПЏИФ З` міліонів фармерів треба в^щгйсати пере-г 
довсі̀ м^фармерській аренді. 

Комітет прийшов до висновку, що край повинен прп-
йтп ним фармерам з допомогою та помогти їм викупити 
свої фарми при допомозі федерального скарбу. Він ра-
дить дати фармерам, що арепдуЮть землю, довготермІио-
ві позпчкл на викуп цих фарм. Фармер повинен мати 40 
літ часу на еплату довгу та платити не більше як пів-
третя проценту від позички, і 
РУЗВЕЛТНАТИСКАЄ НА СУДОВУ РЕФОРМУ. 

ВАШИНГТОН. — президент Рузвелт робить аќ-
тивт "заходи для переведення законів про. судовўі per 
фор^рмо`-

-#^ч#івер вій відбув у тій справі конференції з о 
впливовими сенаторами й переконував їх про потребу ре-' 
форми суду. ‚Сенатор Норис з Небраски сказав президент 
тові явно, ЩО він уважає його проект реформи найвищо-
го суду..:ІЛЦМ ̀ та щО н'е буде його понирати; не сказав 
одначе, чи буде голосувати проти нього. 

ХРЕБЕТ ПОВЕНИ МИНУВ МІСТО ЃЌЛЕНА. 
ЛІЕМФИС (Те'несі). — Хребет вод у ріці Місгсіга 

висе минтв місто Гелена, в стейті Аркбисо, досягнувши 
там рівня GO і чверть стоті понад нормальний стан. 

Вали здовж ріки, видержали напір води й місту не 
грозить небезпека. 

У місті Ню Йорќ зібрано на руки Американського 
Червоного Хреста для повенян суму, І мілїон 632 тисячі 

КОШТИ УДЕРЖАННЯ Т Ю -
РЕМ Б І Л Ь Ш І НІЖ ШКІЛ. 

На річнім засіданні учителів 
середніх шкіл Онтеріо прези-
дент стоваришення, д -р Лувіс, 
заявив , щ о кошти удержанн і 
тюрем у краю є б ільші ніж ті, 
щ о д е р ж а в а призначує tia ви-
ховання д ітей . Він сказав,, щ о 
в 1933 р . Канада витратила 
$549 на удержання кожного 
вязня, а лише $33 лересічно на 
кожну дитину в школГ. , 

ТРАГІЧНА СМЕРТЬ ІЇЯТЬОХ 
ДІТЕЙ. J 

З, РОЗПРАВИ ПРОТИ МУРИ-
Н А - ЗБИВНИКА. 

'Підчас розправи в Ню йор , 
ќу проти 33-літнього муринл, 
Кейджора Гріна, обвинуваче-
иого за вбивство пані Марії 
Ѓарієти Кейс, ставав як св^док 
иоліційний детектив, мурин1 

Джан Робертс, котрий заявив,1 

що поліція віддала його до в-
решту, де сидів Грій,-Та що1 

вій, вдаючи приятеля, добув 
від Ґріна признання до злочи-
ну. Адвокат оборони назвав 
свідка „стулгіиджен"іом, а' пу-
блнка кілька разів так горяч-
кувалася, що суддя грозив вн-
киненнйм публики з судової 
салі. ' N 

ЗГИНУБ ПРИ ВИКОНУВАН-
НН} СЛУЖБИ. 

В Оттаві (Канада) на Ю-
н'юн Стейаіен трагічною смер-
тю згинув Роберт Маѓлиќ, 53-
лїтгіїй поліцай. Канадійської 
Національної залізниці. В ночі 
він виганяв зі Ь`ації. волокит, 
які там були зібралися. В часі 
того один'з вфоцгог, на імя 
Кеннеді, `ударнії його в лице! 
Від удару полії .ай Маѓлиќ у-
пав на долівку: і розчерепив 
собі голову. Визваний лікар 
ствердив смептьііполщая'. Кен-
Недія арештували. 

КЛЯСА НЕБАЇЇІАНИХ УКРА-
1НЦІВ. 

У дистрикті Грегемвия, 12 
і пів милі від містечка Міні-
тонас, Ман., в горіючім ДОМІ 

Здаєтьс% що ; для. канадій-
ськнх шовіністів' всі українці 
без розбору'є небажаними в 
Канаді. Це недврзначно заяв-
ляв колись єпЙскоН Лойд і 
йому подібні українофоби. A-
ле існують між нами певні ро-
дй українців, що є небажани-
ми не тільки для канадійців, 
але ще більше для нас, укра!-
їнців. Є вони небажаними то-
му, що наносять нам нечесть 
і своїм поведення`м знеславлю-
ють цілу нашу націю в ЌКанаді. 

`Комуністи є в'першў 'чергу 
тими небажаними українцями, 
за якими Не буде плакати Ка-
нада, ці укрйїнціі Своєю про-
пагандою` кидають вони не-
честь на цілий наш нарід у Ка-

на фармт Джорзгжа їрейгема наді. 
згоріло пятеро дітей1. Найстар-
nfe з них мало 4 роки, а най` 
молодше шість місяігів .̀?`Тро4 
дітей належали до родини 
Грейгема, а двоє до род`ин‡ 
Роберта Мекейзі; 

В-‚моменті не'щастя 'матері 
дітей доїли корови. Коли вони 
з'авважили пожар, то вже було 
запізно, щоб з вогню вихопи`-
ти діти. Нещасні матері в роз^ 
пулі безрадно бігали кругом 
горіючого домуч і мусіли слу-
хати зойку вмираючої дітвори. 

і ' ґ ` 

НАХАБНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ 
З Я О Д Н В . ' 

ДОЛЯрІВ. , M^JtA^r. 
МУРИН-УБИВНИК ЗАСУДЖЕНИЙ НА СМЕРТЬ. 

НІО ЙОРЌ, — Присяжні судді в місцевім стеитовім 
суді в повіті Квінс, що розглядали справу ЗоЧрнього 
мурина Ґріна, обвинуваченого за-вбивство, чнанд Мари 
Ѓарієти Кейс, прийшли по несповна двогодийних нарадах 
ю переконання, що обвпнўвазіеййй допустився ѓзлочину 
морду в першім ступні, за який належиться кара смерти. 

і Підчас промови адвоката ооорони Ґрін шаігав. 
ВІДГУКИ ПОВІТРЯНОЇ КАТАСТРОФИ, 

'САН ФРАНСІОКО. — Лікарські ддслідп над добу-
тими тілами 4 жерта повітряної- катастрофи літака під-
приємства ‚.Юнайтид Ер, Лайне", що впав у ЛОДУ сан-
франсіського заливў, ствердили, що в С і іж еР т а

г"; л^и
у" 

ли не від вибуху на літаку, але від утопання, пробуючи 
добутися з штопаючого літака. 

ПОСТУП ТЕЛЄВЇЗІЇ. 
ФІЛЯДЕЛФІЯ: — У робітні підпшїемства. „Філко 

Радіо енд.Телевижен.Корпорейшен" покиўвано в четвер 
вечором телевізійні образќи, що їх здіймЬли які три мплі 
від місця, де їх показувано. Приявні.на ^^oHCTPaijii го-
сті стаерднли, що телевізія зроотьта, значні посопи, та 
висказували. надіто, що вона тгезадовґо перейде в сдрер̂  
практичного- вживання. 

_ 

у;Львові в пасажі Міколяша 
якийсь зііодюѓгГвкрав Марку-
сові Роаенбавм'бві з Тростяйѓ-
ця, снятинськог`о повіту, з кй-
шені ірхові рукавиці, а всадив 
на їх.^місце свою стару рука-
вичку.. ПошкодованНй завва-
жнв злодія й зачав- його сті-
жити. Але. злодій - не 'втратив 
відваги. Вій- приступив до Ро-
зенбавма йпредложии йому 
купити свої власні ірхові рука-
виці, що їх̂  украв йому перед 
хвилиною. Розенбавм зачаів 
торгувати, аж надійшов посте-
рунковий, який і схопив наха-
бу, Злодій-нахаба називається 
Антоні Лєщйнвскі. 

ШШЕЯ .І 

НЕ^ ЗНАЮТЬ, ЧИ ПОбГСНЛИ 
і ЧОЛОВІКА. 

. ', і v 

У британській дільниці, мі-
ста Шанґгаю недавно кат м а в 
повісити грубезного Атму Сін-
ѓа, щ о був за злочин засу^-` 
джений на` `кару см%рти через 
повішення'. Закинув кат моту-

ізок на шию Сінґсгвіу потиснув-
з а підойму, п л о щ а д к а під нО 
гами вязня запалася, вязень 
впав униз і урвав мотузоіс. . 
Стукнув Сінґ головою д о бе-
тондвої підлоги, та й' приго-
ломшнвся. Та є вигляди, Що 
він видужає. І тепер тюремні 
властй не знають, чи Сінґ по-
вішенип чи ні... Щ о б цю спра-
BV для себе вияснити, тюремні 
властіѓ вислали запит д о бри-
‚тійської амбасади.. . 

Д р у г о ю важливою. клясою 
україниів, без котрих ми ма-
жемо обійтися,^це ті . .типи,`що 
заповняють полїцшну рубрйг 
ќу `канадійських щоденників; 
пянйціу жїнкобийцї;- - забіяки, 
різўни, бутлеґерИі! ̂ картярі, о^ 
шўканці, злодіїгібрехуни-, і'деѓ-
сятки ріжнородних типів п р о . 
ступників законів краю. Це 
типи, щ о д о на`ших релігійних, 
політичних і культурних орга-
нізацій не належать, часопи-
сів- і книжок не читають, не 
цікавляться справою свого на-
роду, ` не жертвують ні., цента†' 
на ніяку гуманну чи. культурну 
справу. Центів ї м . т р е б а на 
^ ^ ш к у р ' в 'потім нагадвокал)іа 
І гпдачення судовихькар? яішзі'е 
, , .Дочнебажаної кляси україн--
ців Ѓу Канаді м о ж н а ще. зачиг 
слити декого з галапасіа-про` 
фесіоналістіа та декого з биз-^ 
несменівг щ о . вибрали собі: на 
свого ідола долярї а , д л я сво-
гр народу, щ о їх удержує, не 
раді вділити` нічого з і своїх 
приходів, ні свого часу, ні о-
світич — („Канадійськии Фар-
м е р " ) . 

ВОИ4И зхли МИСЛИВОГО, 
{В 'Добруджі тревае дальше 

сніговія, що перериває комуні-
кацію й припиняє, всяку` діяль-
ністи Досі заноаували дві 
жертви бурі. Одною з них був 
мисливий, що заблудив у лісі, 
його пожерло сткдо вовків. 

БУДУТЬ ПРОДАВА'ТИ ЗАЛІЗ-
НІ РОЖІ. 

Вістка з Берліну говорить, 
що „назівсьний уряд- видав 
розпорядження' виробити 9 мі-
ліонів залізних рож-відзнак, 
що будуть-для німців СИМВО-
лом того, що в,они повинні ма̀ -
тн залізну волю й по героії-
ському видержувати оті життє-
ві недостачі, які заповідаються 
на рік 1937 через недостачу 
поживи. Гроші з продажу за-
лізних рож підуть на допомо-
гу для тих людей; що будуть 
потребувати допомоги. 

СМЕРТЬ ЧУДОТВОРНОГО 
ЧЕРЩ В МОНЃРЕАЛІ. 

У Монтреалі (Канада) по-
мер 91-літній брат^ернець, 
який при. вступленню до мо-
настиря прибрав імя брата Ан-
дрія. Брат Андрій був відо-
мий у цілій Канаді з того, що 
вій н_а горі Мант Роял, біля 
Монтреалу, побудував капли-
цю коштом чотирох міліонів 
цолярїв. Ту каплицю рік-річно 
відвідували міліони вірних ка-
толиків.`. Т'исячі ві'Дю'дувачіБ 
иг}'кали у тій каплиці оздоров-. 
леняя від своїх каліцтв і не-
дуг. Стіни каплиці були обло-
жеігі тисячами палиць і прил`а-
дїв, `що ними підпиралися кри-
вї і хорі лібди. Все те булог за-
лишене хорими після чудесно-
го виздоровлення. Згідно зі 
свідоцтвом тиснч людей, хорі 
визискували здоровля, коли 
їх діткнувся браѓ Андрій. 
1 Брата Андрія цілий` Монт-
реал і ввесь католицький світ 
Канади вже за життя вважав 
святим. Більше ніж правдопо-
дібно, що католицькі круги 
Канади пороблять у Римі за-
ходи, щоби померлого брата 
Андрія канонізувати, себто 
Проголосити святим.''' 

Бр'ат'Андрій ціле своє жит-
тя присвятив службі Богові І 
людям. Сам він жив як пу-
стельник і живився хлібом і 
водою. Був він вигляду, дуже 
худощавого й аскетичного, а 
ваТа 'його тіла'ніколи:не виноѓ 
сила більше як П'О фунтів. 

$жЏ .ЗАМЕРЗЛИ. 
Над озер'ом Фрейзер, у Бри-

тиш Колюмбії, знайшли .трупи 
4-рьох індіянських хлопчиків, 
які, залйшИвши``школу, хотіли 
навідатися до своїх батьків в 
індїянськїм резерваті. По доро-
зі їх заскочила снігова метели-
ця і хлопці^ якѓ були недоста-
точно одіті, знайшли у агігах 
смерть від зимна. 

ЖІНКА АСТРОНОМОМ. 
У французьких Альпах від-

криють, небавом астрономічну 
Ьбсерврорпо.;. .Н директоркою 
призначили "жїнку^ 32-літн!о 
паризьку вчену,' 'паню Мїк-
лянж. Паню Міклянж, ^н'е 
зважаючи на її м'олоді лї-
та і недовгу самостійну 
наукову працю, вважають лто-
дйною дуже^талановитою, що 
має величезні здібности в а-
строномїчних науках. Цікаве, 
що хоч в Альпах шаліють під 
цю пору сніговії, нов'а упра-
вителька веліла провадити 
дальше, всі роботи при закла-
данню те`лескопів. Пані Мік-
лянж доволі гарна жінка, але 
від'кидає Всі предложення о-
дружитйся з нею, кажучи з у̂  
смішкого, що вона завжди о-
станеться вірна науці. 

ЩАСТЯ Ќ КИЛИМІ. -

В Софіц столиці Болгарії, 
одна багата власниця рожа-
них піль купила прегарний 
-перський килим до своєї віллі. 
Коли у віллі прислуга розви-
нула килим, з кил`иму випали 
ріжні золоті дорогоцінності!. 
Власниця віллі повідомила не-
гайно фірму, де купила ки-
лим, і виявилося, що злодії 
сховали свою добичу до скру-
ченого килиму, не` сподіваю-
чись, щоб хтонебудь купив 
так' скоро дорогий перський 
килим. Скритка була справді 
знаменита, але злодіям не по-
щастило. 

ПОЛЬЩА СТАЄ НА ОТВЕРШЙ ШЛЯХ 
ФАШИЗМУ 

BAFHIABA.—На днях буде внесена перед доль-
ський сойм'програма уряду, про яку згадувалося 

'вже нераз в останніх КІ?ЕЬЇСОХ місяцях. На основі 
тої програми Польща має стати отверто фадіистів-
ською державою, з вождом Сміглим-Ридзом йа чо-
лі. Устрій польський буде чисто фашистївський, 
диктаторський і 'авторитарний. Смігли-Ридз, на 
зразок Мусолінін, буде мати прибічну найвищу ра-
ду. Панівним народом будуть поляки. ;Національ-
иі 'меншини будуть відсунені від влади й хоч бу-
дуть Мати застережені права горожан, то' впливів' 
на політику Польщі мати не будуть. Політична пар-
тія буде одна. Програма партії буде так уложена, 
що(5 захоплювала молодь. Бо в повоєнних літах 
польська молодь почала чимраз більше, тратити 
зацікавлення у власних' суспільних справах. ; 

НОВІ ВИБУХИ АНТИСЕМІТИЗМУ, В пбЛЬО^. 
ВАРШАВА.̂ —По Польських університетах, го-

говно^ Вильні і Варшаві, вибухли серед польського 
студенства нові протижидвіські виступи. Серед них 
потурбовано і поранено багато жидів. 
ТУКАЧЕВСЬКИет І ЯГОДА ПІД ДОГЛЯДОМ ГПУ. 

МОСКВА. — Глухі слухи, що кружляли в совєт-
ських кругах від кількох тижнів, немовби маршал 
Тукачевськнй і Ягода були під ареш'том, ггочина-
ють справджуватися. Хоч совєтські крути запере-
.чують, немовби названу були арештовані, і̀  кажуть, 
що Тукачевський; виїхав над Чорне море на відпо-
чинок, проте вони самі стверджують, їѓдо ці оба 
високі достойники таки знаходяться під слідством 

,ҐПУ. Як'відомо, Ягода ще донедавна був гоговою 
; ҐПУ, а Тукачевський займав друге місце в ̀ армії по 
Ворошїлов. Останній здобув собі таку силу, щб 
либ уже давно арештували, але цьому спротивився 
Ворошілов. -Останній здобув сорі такуІ`істў, що 
спротивляеться навіть Сталінові. 
ЧЕРВО#НИ МАРШАЛІ ПЕРЕДБАЧАЄ СКОРУ ШЙ-

НУ З япошею, 
МОСКВА. — Червоний маршал Бліхер, головно-

командуюч`ий червоною армією на Далекому Сході, 
помістив в офіційнім большевицькіи часописі 
„Ізвєстія" статтю, в якій говорить-, що війна між 
Советами і Японією вибухне вже в дуже скорому 
часі. Це предсказання він оПер на переловлених 
японських документах, які говорять, що в скорому 
часі Японія розпічне воєнні заходи, щоб захопити 
східній Сибір і відопхати Росію від Пацнфіку. 

РОЗРУХИ В УКРАЇгЙ. 
. БЕРЛІН.^—Німецький часопис „Анґріф" при-

носить нові звідомлення про розрухи в Україні. 
Населення переходить до чинної акції проти со-
вєтського режіму. В одному містечку розюшена' 
то̂ впа злТнчувала'Совєтську^аУентку,1 яка в промові 
Погрожувала, що уряд отримає діѓя населення до-
ставу харчів. , 

АНГЛІЯ УХВАЛЮЄ ЙАЛЬШІ ЌИДЛТКИ НА 
ЗБРОЄННЯ. 

ЛОНДОН. — Анґлійський уряд ухвалив за$в 
чотириста міліонів ‚фунтів стерлінгів, себто два 
біліони долярів, пра зб^єння. Разом з попердніміс 
грішми англійський парлямент ухвалив, тисячу чіо-
тириста міліонів фунтів стерлінгів, себто сім біліо-
нів долярів, які впродовж найближчих пятьох літ 
з'адумує витратити на будову воєнних кораблів^ ді-
таків, тенків, гармат,1 газів і т. `д. -

В АНГЛ1П ХОЧУТЬ ЗАВОДИТИ ПРЕСОВУ 
ЦЕНЗУРУ. 

ЛОНДОН. — Хоч Англія хйалиться найбіль-шою 
свободою сло'ва в Европі, проте в ̀  останніх' часах 
почали кружляти там чуткф ЩО посли, внесуть у 
парлямепті `проекд закону, на основі нќого введуть 
в Анґлії пресову цензуру. В той спосіб вони зЬо-
тілиб охоронити горожан від влізливої преси, яка 
втручується нераз в особисті Справи людей і з них 
робить несмачні сензації. Щоб запобігти такому 
законові, Пресовий Союз Англії ухвалив резояао-
цію, в якій таврує втручування лреси в чиїсь таря-
ватні справи, й цю резолюцію передано для відчаї-
тання в парляменїі. 

СКГЛЬКИ РОЗСТРІЛЯЛИ В МАЛЯЗІ? 
МАЛ#Ѓ'А. — По здобуттю Маляґй ревблющЙ-

нимй військами показується, що в часі свого „ѓгану-
ванняи в міст і червоні банди розстріляли ЗО тисяч 
людей. Ціл'е місто мало 150 тисяч; Мур, під яким 
рострілювали ті нещасні ж'ертви," був так тгог.іќа-
ний кулями, що остаточно розвалтівся. Тетгер ре-
волюціонери поставили під суд дві тисячі чсрвотпгх,. 

РІЧНИЦЯ ЯПОНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. 
' ТОКІО. —У- цьому місяці Японія обходила 

; 2,597-му річницю заснування своєї держави. 

imperfect in original ) 
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І ДІМ БОЖЕВІЛЬНИХ 
Ось такою назвою охрестив Троцький сталінів-

ську Росію, себто ту, що з Москви рядить долею 
поверх 160 міліонів людей, яких давить і нищить — 
в імені соціялізму. Це є той дім божевільних, з 
якого вийшли теж ті зарядження, при допомозі 
яких тероризовано Україну, вимррдуванням міліо` 
нів безборонних людей — голодом. Теж —в іме-
ні соціялізму. І ось Троцький, що теж вийшов з 
цього дому божевільних, який він, мимоходом ка-
жучи, сам будував, дораджує цей дім, чи властиво 
цю владу, розвалити — теж в імені соціялізму. 

Ось такі річи хотів Троцький особисто перека-
зати з Мексика яким шістьом тисячам слухачів, що 
зібралися були для цеї ціли в Ню Йорќу у великій 
галі Ѓіподрому.. Та` зайшли якісь там перешкоди і 
те, що він мав сказати, відчитано. Та це .останнє 
маловкжне. Бо інтересним є те, що цей товариш 
Ленінаў Сталіна назвав московську владу божевіль-
ною^д Сталіна і його підніжків такими підлими 
брехунами, яких ще світ не бачив. І це зобовя-
зався Троцький доказати фактами й документами. 

Як сказано, воно інтересно почути такі слова 
від Троцькоґр. Бо позатим усе це не є̀ для нас, 
українціВі.ніякою новиною. Такими словами ркре-. 
слювали ми' совєтську владу вже в самих її пОчат-
ках. Вона була для нас божевільною і нікчемною 
вже й тоді, коли, ще була і в руках Троцького. 
А коли український нарід під Совєтами ще й досі 
мучиться, то прокляття за ті терпіння спадають між 
іншими і на Троцького, що то як один з головних 
божевільних пішов доковувати божевільне діло й 
нищити в зародку відродившуся українську держа-
ву навіть у такому моменті, коли на чолі цеї держа-

. ви стояли — соціялісти. Ось тому для нас тепе-
рішня поведінка. Троцького не має ніякого значін-

'ня. ^ Він Да#і: є:для нас тим божевільним) як'ий у 
. своїми часі вирушив-^ Дому! божевільних! себто з 
`Москви', руйнувати визвольні'змагання українсько-
го народу. Як кожний божевільний, так і Троцький 
має час від часу „ясні моменти", коли він може 
говорити, а навіть хвилево діяти як цілком нор-

. мальна людина. В такім моменті він навіть може 
` _ добачити те, що інші, нормальні люди, вже бачать 

` малощо не двацять років. Бо вже стільки років 
міліони' українського народу називають Москву 
„домом.,божевільних" і звертають на це увагу ці-
лого культурного, а головно „ліберального" свь 
ту,̂ але,:Іна жаль, з дуже малим успіхом. Отже 
український нарід не: почув` від Троцького нічого 
нового.; Він міг би тільки;, при! `цій нагоді зложи-
ти таку заввагу: ; ^^ ' 

Троцький сказав чисту правду, коли говорив 
про божевільних з Кремлю. Але треба завжки па-
мятати, що він сам далі належить.до тих самих 
божевільних. І то до цеї міри, що колиб йому 
пощастилося заняти місце Сталіна, він не був би 
від нього інакшим. іі 

Це той день, якого цілком 
певно не забувають ті, що ще 
далі мучаться в тих польських 
тюрмах, у яких 13. лютого 
1924 р. замордовано -серед 
страшних тортур^ бл. п. Ольгу 
Басараб о вў. 

Та булоб дуже сумним яви-
щем, якби цей день залишився 
тільки в памяті тих, що по-
жертвували свою свободу за 
рідну справу, що опинилися в 
тюрмі за вірну службу укра-
їнській ідеї. Бо правдою є, що 
память про Ольгу Басараб та 
її геройську п'оставу не тільки 
живе серед нас тепер, але пев-
но житиме так довго, доки 
житиме сама українська ідея. 

Обра`з скатованої йў нелюд-
ський спосіб замордованої 
Ольги Басараб буде вічно взи-
вати український нарід до пім-
сти за кривди, які завдано у-
країнському нарові і які йому 
далі завдають. Память про 
Ольгу Басараб не дасть 'нам 
підупадати на силах у бороть-
б.і з нашими окупантами, з тц-
ми варварами, які беруться 
прибивати свободолюбні. й 
державницькі почування відро? 
дженрї нації в такий спосіб; я̂ г 
це сталося'з покїйною Ольгою 
Басарабовою. 

Памятаючи за нашу Народ-
ню Мученицю, ми пригадуємо 
собі заразом наші найсвятіші 
обовязки супроти нашої Бать-
ківщини. Ми усвідомляємо со-
бі, скільки може зробити для 
Нації одиниця, звичайна собі 

людина, якщо в неї є дуща з 
глибокими . почуваннями, як-
що її серце переповнене прав-
дивою любовю до свого наро-
ду. Ми бачимо, що бувають у 
житті моменти, в яких'і зви-
чайна людина може стати ге` 
ройською, якщо 'її світогляд 
форм'ується у. праці для здій-
снення якоїсь великої ідеї и 
якщо вона витворила в собі 
характер, що, змушує , людину 
постояти за те, що вона ви-
знає за добре й слушне. А са` 
ме такою людиною була Оль-
га Басараб. Була тихою робіт-
ницею, виконуючи ріжні функ-
ції — тихо й без гомону. І бу-
лаб такою можливо й зійшла 
в. могилу, якби не те, що до-
ля виставила на велику пробу 
цілу ЇЇ істоту, ввесь її ідеал і 
ввесь ЇЇ характер. І ось так ви-
падок довів до цього, що ми 
побачили Ольгу Басараб у 
всій її душевній величі, і Тра-
ґічний цей випадок. Муче-
ницький. Але саме на таких 
випадках будується Дух На-
ції. Такі випадки виховують 
потім цілі покоління борців і 
мучеників. Г так треба глядіти 
на цю мученицьку смерть,; я-
jtoro померла в ночі з дня 12j 
го на 13-го лютого 1924 р.;̀ нак 
ша Ольга Басараб. 

А що її мученицька смерть 
не пішла намарно, бачимо 
найкраще по тім,7що від 1924 
р. начисляємо вже цілий ряд 
нових мучеників-борців, між 
ними борців-жінок, що пішли 
слідами Ольги Басараб. 

ВНУТРІШНІЙ ІМПЕРІАЛІЗМ 
(З мого римського щоденника). 

— 1_о ї . 
В паризькім „Українськім 

Слові" знаходимо у фейлєто-
нах дуже цікаві думки, які пе-
редає В. МартиНець у своїй 
праці, затитулованій „За зуби 
й пазурі нації". Є там поруше-
на ціла низка важних проблем, 
які треба видвигати й основно 
розслідўжувати. Праця Мар-
тинця видвигае їх у мужний і 
реальний спосіб, коли багато 
людей уважають такі справи 
дуже' „дражливими" і тому 
збувають їх мовчанкою. 

Одною з таких, дійсно дра-
жливих справ, є справа самих 

підстав нашого українського 
націоналізму. Бо не треба за. 
бувати, що націоналізм — це 
не якесь абстрактне інтернаці-
ональне поняття, що для всіх 
народів має; один і той самий 
зміст, але живий конкретний 
рух, ЩО ВИХОДИТЬ З'ВІДМІННОГО 
духу й потреб ду'же ВІДМІННИХ 
народів. Тому, наприклад,4 іта-
лійськйй націоналізм, що збі-
гається; тепер'цілковито з іта-
лійським фашизмом, має ідео-
льогічні заложення дуже від-
мінні від німецького націо-
налізму, що збігається з націо-

В. Буднівський. 

РОДОМ З ПЕКЛА 
- і 

- (1) 
Обі баби були, як то кажуть; 

родом з пекла. Всі в оќрлиці 
І`Ѓ. сміялися з Горошка Сидора, 
If ` ` одночасно й ^anvBa-TH його, 

що попав у кігті такої жінки 
Й такої тещі і стільки від них 

І мусів витерпіти. Що тільки в 
якій бабі могло знайтися лихе, 
то воно знайшлося у тих двох 
бабах. Люди дивувалися', що 
таким двом бабам 'дав себе 
спіймати вродливий, молодий 
і не дурний Горошко. 

— Як можна було, —- казали 
лоди, — лиш раз кинувши на 
дівку оком, заяюбитися п'о ву-
ха І зараз звінчатися, не про-
відавши, яке воно зілля?! 

Так люди говорили, бо не 
знали, як до того прийшло. Не 
знали, що сватом була тут за-
здрість. Заздрість має велику 
силу. Ніяке зілля не розігріє 

1 ќрови і не засліпить молодого 
парубка такі як заздрість. 

Сидір Горошкс, двацятьліт-
ній круглий сирота, торгува`в 
всім тим,, що потрібне було 
мисливим, рибакам і всяким 
іншим уходникам. В його кра-
мі були пістолі, кремінці до 
рушниць, порох, олово, ножі-
запоясники, кресала, порошни. 
ці, гачки і сіти на рибу... всяка 
мисливська всячина. Його по-
братим Іван Семенич торгував 
?бським крамом. У нього 
`ж^а було дістати всяке , 

шмаття, голки, нитки, корали-
ки, серіжки, тощо. 

Зимою оба торгували в сво-
їх ќрамах, не покидаючи свого 
міста. На весну оба вантажили 
свій крам на одну мажу і пу_ 
скалися мандрувати від оселі 
до оселі. Один одному не ро-
бяв конкуренції, бо кожний 
торгував іншим товаром. 

Горошко і Семенич приїхали 
раз до Дубрівки. Як в юождій 
місцевости, в котрій загадали 
щось заробити, так і в Дубрів-
ці питали, у кого їм найвигід-
ніше було"бй на які два-три 
дні закватируватися. Люди 
сказали їм, що найбільшу ви-
году мали би у вдови Туркали-
хи, бо її хата в самій середині 
оселі і має кілька світлиць. 
Коло хати також `просторі 
стайні й інші господарські бу-
динки. 

Оба' товариші гадали, що 
вдова Туркалиха, то якась с†а-
ра, окружена внуками бабуся. 
Дуже здивувались і втішилися, 
коли попали на молоду, теплу 
вдовичку, балакливу, веселу й 
гостинну. Чим більше балака-
ла з ними, тим тепліше обом 
робилося коло сердедь. 

На біду, вдова, хотячи ско-
чити до пекарні, щоби гостям 
зладити закуску, приказала 
наймичці закликати до них 
свою доньку Марину, щ0 тоді 
була у сусідки. Прийшла' Ма. 

рина і оба купці аж роти`тіо-
роззявлювали. Гарна булавДо-
ва, та її доня ще гарніша. Оче-
видно, бо дівчина, бо ;Молод. 
ша. Оба парубки забули за м?(-
му.= Коли в ночі лягали сѓгати, 
у Горошкаў і у Семенича була 
одна думка: V 

—- Чи не оженитись би з тою 
Маринбю? Чи'схоче мере? Чи 
мамуня дала би її мені? 

Іван Семенич не був такий 
горячќа, як Горошко Сидір. 
Іван був старший, холодніший, 
розважніший. Він усе двічі мі-
рив, заки раз втяв. Хоч дівчи-
на дуже припала`йому до впо-
доби, то він всеж таки хотів 
спершу пізнати, яка вона го-
сподиня і хотів про неї щось 
почути від її сусідів. 

Як би Сидір був не помітив, 
що Марина йѓ товаришеві впа-
ла в оќб, був би також поба-
лакав з людьми, був би'дівчи-
ні придивився" літне, був би 
розважив. Та він потерпав, що 
товариш перейме його і вхо-
пить йому дівчину зпід носа. 
Він троха не тріс з досади{ як 
побачив коли, що дівчина до 
Івана усміхнулася солодше, як 
до нього. 

Дівчина до обох усміхалася 
солодко. Може й на те, щоби 
заздрість розбирала обох, і 
котрогось, менше відпорного, 
кинула їй під ноги. Дівчата 
знають, як брати хлопців. Ви-
слідом такої тактики і слабої 
відпорности Сидора, була 
другої днини така розмова 
між Іваном і Сидором: 

— Іване! І 

— А що там? 
..— Що ти думаєш про вдову 

Туркалиху? 
І —І-Думаю те,`що йти, дума-
^ш._ .. ` і ;-; , г . 

г-^` Ну? Щ спитав Сидір. 
. — Думаю, що гарна і ще 

молода Як би хто не знав, що 
вже має таку доньку, то га-
дав би, що вона ще дівка. 

— Іване! 
— Що кажеш? 
— Ми два все.були, як рідні 

брати. 
— Ну? 
— Може би ми це побра-

тимство ще більше скріпили? 
— Та. як? 
— З одною я оженюся, ти 

возьми другу? 
— Ти волиш вдову? Я донь-

ку замало знаю, щоби вже рі-
шйтися. 

— Я не так думаю. Ти стар-
ший, я молодший, Старший 
нехай бере старшу, молодший 
молодшу. Я возьму Марину, 
ти бери її маму. 

— А якби я волів доньку? — 
воркнув' Іван сердито. 

— Колиж -бо. донька вже за. 
ручена. 
^ — Як бже заручена, то й' Ти 
п не дістанеш. 

— Дістану, бо то я з нею за-
ручився. , 

— А бодай же тебе! 
— Не сердься. Маєш її маму. 

Ти сам сказав, щ0 `вона ще 
як дівка.,,' . 

(Дальше буде). 

нал-соціялізмом та расизмом. 
Італійські фашисти ніколи не 
були і ніколи не будуть раси-
стами в розумінні німецького 
націоналізму. Бо уимчасом, 
як німецькі расисти в підставу 
нації кладуть „кров", цебто 
чисто фізичне, хоча й трохи 
забарвлене містицизмом, спо-
ріднення, італійські фашисти 
виходять зі свідомости Д̂ 'ХО-
вого споріднення, ЩО ВИЯВИЛО-
ся в минулому та мусить по-
стійно циявлятисд в сучасному 
та в будучому, у творах велич-
ньої спільної Лсторії, культури 
та цивілізації. 

Та поза цими, дуже "відмін-
ними ідеольогічними загаль-
нйми залокеннями, і в німець-
ких расистів і в італійських 
фашистів існує одна дуже, кон 
кретна дійсність, що приму-
шуе ти', іудруглх`залишати на 
боці свої теоретичні міркуван 
ня і порозуміватися між собою 
чи то на шкоду принципу фі-
зичного споріднення (відмо-
ва, хочаб і тимчасова Німеччи-
ни відч „спорідненої" Австрії та 
маневрування проти ще більш 
спорідненої їй Франції, яка 
фізично походить від герман-
ських франків) на шкоду 
принципу духового спордднен 
ня (порозуміння Італії з духо-
во їй чужою, бо протестант-
сько-германськрю Німеччиною 
проти спорідненої духово (бо 
яатинсђкої), Франції). 

Ця;† конкретна і дійсність 
зветься державо'ю, яка, на 
думку багатьох теоретиків на-
ціоналізму,' визнає націю. Бо, 
мовляли вони, тільки в держа. 
ві можуть народи знаходити 
своє національне оформлення, 
а поки народи не мають дер-
жави, вони можуть бути тіль-
ки матеріялом для будучих 
націй, бо у них, за браком ке-
руючогр. державного центру, 
не:;М0,же-бути отої потрібної 
духової спільности, ЩО явля-
ється істотною прикметою сві_ 
домої се̂ бе нації. 

Виходячи з цієї точки погля-
ду, дехто міг би твердити, що 
й українська нація ще не існує, 
бо не існує ще українська дер-
жава. Цей висновок був би не-
вірний, бо українська держава 
вЖе існувала впродовж віків 
(най'славніщі часи Київської 
Великокнязівської Держави, 
потім Галицько --волинського 
королівства та князівства, по-
тїм козацької Гетьманщини та 
нарешті Української Народньої 
Республики). Сама боротьба 
за відродження тої тимчасово 
втраченої державности витво_ 
рює в українському народі такі 
спільні ідеали та культурні 
цінности, що їх цілком виста-
чає для існування' духового 
колективу, що 'ми звемо ̂ його 
Українською Нацією. 

Та не можемо заперечити, — 
і саме це дуже ясно; і недвсг-
значно. відмітив В. Мартинець 
в своїй вище названій праці — 
умови Нашого бездержавного 
існування відбуваються дуже 
негативно на стані посідання 
української нації — вона без-
упинно втрачає, на користь чу-
жих націй, великі маси люду, 
щс^ повинніб були залишитися 
в^п лоні, але підпадають аси-
міляційному натискові` чужих 
нам народів. Одночасно з цим 
відбувається і другий, 
ливий нам процес, 

— І ) МІН і 
Ч. 36. 

чужонароднього елементу лро-
сякають наші національні те-
риторії. За минулих часів ми 
вже зазнавали подібні інфіль-
трації чужих нам пасово і на-
ціонально елементів, як напри-
ќлад ріжних кочових народів 
за князівської Руси (досить 
пригадати собі всіх отих Чор-
них Кло'буків) чи величезні 
сербські кольонії за Гетьман-, 
щини. З усіх тих давніших чу 
жонаціональних кодьонШ не 
залишилося й сліду, —- ўкраїн 
ський нарід перетопив їх ціл 
ковито, а дехто з колишніх 
сербських переселенців, як на-
примір родина Мідорадовйчів, 
відоѓрали навіть позитивну 
ролю в українському відрої 
дженні 

Та з часом асиміляційна си-
ла українського народу почи-
нае втрачатися, і навпаки чи-
сленні українські елементи по-
чинають в свою чергу підляга 
ти асиміляційним впливам чу. 
жонаціональних культур, го-
ловно московскої і польскьої. 
Стихія першої української ре 
волюції захопила ^великі маси 
цеї, як здавалося, навіки втра-
ченої „малоросі йщини" та 
„русинщини", .—- повернула в 
лоно української нацц_чи^алу 
сќількісѓь навіть так званих 
„поляків" греко-катрлицької 
навіть впрост римо-католиць-
кої віри. Кожний рік перемож-
ної української революції при-
носив все нові кадри українців, 
які масово переходили спільну 
еволніцію — від „малоросій-
щини" до федералізму і потім 
до повної самостійности. Цей 
процес не закінчився ще й до 
сі. Навпаки, він мусить бути 
посилений. Бо на українській 
Національній - території і на е-
міґрації серед „землячків" зна-
ходяться ще досі міліони лю 
дей національно невизначених. 
Від нашого;: політичного сп̂ ри-
ту й : енергії заленШть, :.чи) ці 
міліони звернутсья проти у-
країнської національ'но - дер-
жавної ідеї, чи стануть за неї. 

Мусимо тверезо подивитися 
правді в очі і сказати, що в цій 
ділянці рббитьТЯ" занадто ма-
ло, ів- майже нічого. Більше 
того: витворюється психольо-
гічний стан, що впрост neRe-
шкаджае всякій праці на цьо-
му полі. Чимало українських 
націоналістів, замісць здобува'_ 
ти свої українські маси, захоп-
люються чужими теоріями, 
для нас дуже небезпечними й 
шкідливими, як наприклад ра-
сиська теорія. Мусимо змага. 
ти до того, щоб злютувати ̀ на-: 
ші народні маси в один непе- ^ ь і Т к л ^ ` ^ п ^ н й ^ і я ^ Г 
рЄМОЖНИЙ МОНОЛІТ, ЗапалИТИ вЏ0^яг всіх своїх місцевих і поза-" 
його одною ідеєю націонала ТњJH"Гдбуд^ьсГ^? місяч` 
ноі солідарности, і тому муси- 1бТ0 ?ютого, в годині 7:30 в К И і 
мовити на здобуття душ таки V ^ ^ i S S d F ^ f ^ ^ 
в середині самої нащої нації, "№йти на збори точно .в оХеїей 
Мусимо йти слідом ^BBm^.^S^^S^^^KjX 
запорожцями, що питали ТІЛЬ- біР Делегата ла -KOHBSSV^H CO 
ки: — „якої ти віри", а не „хто ЮЗУ' "` кУ^л_рек. ќкр. 
був ТВІЙ тато. ЧИ мама" т а"тим ЙІ^?АРК, Н. ДЖ. Тов. їм. Дмитра 

б а " Ш П е 1 ^ б^В Т ? Й Д І ? Та ба` йЧЗЗД-%# "вЖд-Ѓ^ ба .. Перше, ніж бути імперія. ^ ю ^ г о
ѓ
 а 'одіті 8-МІЙ ввеїр в xt 

лістом на віддалі яких тисяч Про^мЛлС,^9пСп^НГчі,І'1я Евевю-
кільометрів,. треба вміти бути ЗДСЬ"Ї - и і збори. 
імперіялістом в свойому рідно- ' 
му селі чи містечку. В. MaDTH- о , т л п л 

— У А А S I м е ^ В Щ к ^ т
И

а
И Г р е с к 

М?ліонів національних меншин, 
що ніколи до українських на-
ціональних ідеалів не'̀ 'ставили-
ся прихильно. До цих 17 мілі. 
онів треба додати 'ще міліони 
наших таки українців, заси-
мільованих чужинцями або ще 
впрост не зачеплених націо-
нальною ідеєю, так званих 
„тутешніх"., В світлі цих цифр 
виявляються справжні причини 
наших невдач у визвольній бо-
ррбтьбі:` не .можна виграти 
зверхньої війни, коли в середн-
ні країни знаходяться міліони 
чужинців, ворожих нашій ідеї 
та звязаних в той і̂и інший 
спосіб з іншими міліонами, щ0 
перебувають по ріжних закор. 
донах †а впливають на світову 
громадську думку. Ось най-
важніший наш фронт. -

Не можна думати, щоб ми 
змогли будьколи в. якнйнебудь 
спосіб силсио примусити цих 
17 міліонів (з додатком інших 
міліонів „тутешніх", „малоро-
сів" тощо) працюватк для у. 
країнської ідеї або впрост усу-
нути їх з дороги. Треба знай-
ти`інші засоби, —засоби внут-
рішньоѓо імперіялізму, що, ЯК 
і всякий імлеріялізм, може Су 
ти ріжний — воєнний^ духи 
вий, комерційний.^, Мусимо 
вживати всіх ; тих .‚засобів, що 
вмсивають-'̂ ў^кинНЇ імперіяліз-
ми для здобування мас нашого 
народу, —^ . мусимо здобуваті; 
душі,; мусимо 'припряга†й їх до 
возу нашої духовсШиІ нашої 
іде ї̀. І тут перш^Ші^се треба 
мати багато такту й психольо-
ґічного вирозуміння. Зран'ив-
ши чужу душу,.дуже легко 
створити з людини не .тільки 
ворога свого особистого, але 
й ворога національного; підій-
шовши відповідно до людини, 
Можна здобути не тільки доб-
рою приятеля, але й людину, 
що потім нею пишатиметься 
ціла нація. у j 

Українці, свіДЬмі патріоти, а 
тим більіііе націоналісти, не 
повинні замикатися в вузько-
му колі своїх однодумців, але 
повинні постійно й з завзят-
тям справжніх ловців, полюва-
ти наѓ"душі, не уџцщи^я шу-
кати дискусій, ширики свої ідеї, 
давати собою особистий при_ 
клад високих громадських че-
CHOTV але до ^невігласів" ста-
витися не з погордою та при-
зирством, а зі співчуттям і ви-
розумінням. гт `` 

Евген Онацький, Рим. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ ш СОЮЗУ 

нець 
(„Укр. Сл 

ДО 

зуе „а Ф^Я STL ^ Ш%ШШттї 
Ще як слід усвідомлений, а са- Ви говорили певйо 

шкщ.,ме: що наГщім національній " Р 1 Т а к " в ^ " ^ ' ` " 
дш маснітернторі. анаходнться аж 17 говорила про т е б ї Т 

М. Костишин. 

МОВЧИТЬ ТЮРМА. 
N (ПАМЯТІ О. БАСАРАБ). ' - І . N 

Мовчить тюрма і крат скрипіння 
У цю хвилину, що колись 
І кров і сльози полились 
Зпід рук брудних за честь, за волю, 
За чин геройський, кращу долю: 
Ці звірства світом --понеслись. 

Як стогін рвався з уст жахливий 
На лонї бісових тортур, 
В смердячім льоху бивсь об мур. 
А кат в триюмфі і досаді 
Гарчав, що в жертві повно зради 
І бісився, лов дикий тур. 

А нігті з рук брудних впивались 
У. тіло страдниці; ніжне, 
Чоло, бач, було так сильне, 

Хоч кров спливала, тремтів голос 
З тортур повис буйненький волос,' 
Так в неї все було марне. 

Світил згасали тремтіння, 
Уста здрігнулися і щось 
В о г н е м ж аРким з них понеслось: -
„В мій.слід ще стануть міліони, ' : 
І вас покращать і кордони, 
Не будуть робить для когось"! 

Мовчить тюрма'ў щерть набита, 
Вогонь досвітній не погас,' ` 
Хоча ліниво пливе час, 
Кругом руїни, пожарища, 
З вітром дух лине з цвннтарнща, 
До пімсти кличе — кличе нас! 

) 



36. 'сгоБбдя, 'СУБОТА; ІЗ-ТО ЛЮТОГО; ізет; 

УКРАЇНСЬКОГО ЖИПЯ В АМЕРИЦІ 
-0-

БОСТОН, МАСС. ; громадяни приймали наших 
олодіж при народній роботі. м 0 - ^ д и х колядниюв так, як 

повинні. Деякі з .них, головне 
Нема більшої приємности 

ля старшого покоління, як 
ивитися на своїх дітей, коли 
они йдуть слідами старших і 
ають поруч до народньої 

оботи. Українська молодь, 
о гуртується при укр. праао-
іавній церкві в Бостоні, в ча-. 

останніх свят Різдва Хри-
гового дала гарний доказ. 

т о українська громадянська 
робота% є їм. не менше дорога, 
як старшим поколінням. Ця 
молодь зібралася і пішла ко-
лядувати на Рідну Школу в 
краю. Вона зрозуміла і відчу-
ла, що Рідна Школа) в краю 
потребує помочі, бо польський 
наїзник своїм розпорядком за-
боронив у краю нашим людям 
колядувати на її 'потреби, по-
збавляючи тим нашу Рідну 
Школу головного джерела її 
доходів. Тому, щоби помогти` 
їй, наша роджена `тут молодь 
пішла слідами своїх гіатріо-
тичних батьків і в часі свят ко-
лядувала на її потреби. 

Треба підкреслити, що тако-
го патріотичного : духа має 
лиш та українська молодь, що 
гуртується при наших націо-
нальних, патріотичних устано-
вах і організаціях. Та молодь, 
що виховується в чаді інтерна-
ціонального соціялізму, що 
симпатизує явно чи скрито з 
московським большевизмом, 
та молодь не дбає про народ-
ні потреби і не виявляє ніякої 
іденности. 

Якраз ця ідейна, вихована по 
національному молодь- давала 
вже раніше великі докази лю-
бови до старого краю і його 
змагань, 
протестувати проти^ злочинної 
московської політикиі; що ви-
морювала-мілірни -наших лю-
дей голодом. У часі тих проте-
стів наша молодь нераз вияв-
ляла навіть великий героїзм, 
стаючи нераз навіть до фізич-
ної боротьби з агентами чер-
воної Москви. Ці протести 
зробили своє:, вони не піш-
ли на марно, а розбурхали 
американську публичну опі-
нію і зверну'ли бодай частинно 
увагу на те;:'-що діялося в Со-
ветах. 

Колиж перед Різдвом Хри-
стовим прийшла до, нас вістка, 
що польська влада заборонила 
колядувати 'в краю на Рідну 
Школу, наша молодь відразу 
порішила прийти звідси, з А-
мерики, нашій Рідній Школі на 
поміч. Безперечно, що збира-
ючи при помочі коляди жерт-
ви на добрі ціли, наша молодь 
також тим піддержує наш тар-
ний народній звичай в Амери-
ці колядувати в часі Христо-
вого Різдва. 

На жаль, не всі українські 

ті, що то Дуже багато гово-
рять про СОЦІАЛІЗМ, про робіт-
ників і т. п., дуже часто зами-
кали двері перед колядниками, 
або гасили світло, як вони пр-
явилися перед дверми. Деякі з 
так званих „соціялістів", для 
конкуренції молодим колядни-
кам, собі почали ходити по 
коляді,, збираючи жертви ні-
бито на школу, нібито- на 
Просвіту, а фактично не знати 
на що, бо досі ніхто не знає, 
куди'ті гроші пішли. Щоб за-
шкодити дітям, то ті еоціялі-
стичні колядники, що `не ві-
рять ні в Бога ні в релігію, ре 
віли з цілої сили „Бог предвіч-
ний". Дволичність, і годі. 

Та, не звертаючи уваги.на ті 
‚іТемні" місця, назагал наша 
громада, маючи таку гарну 
молодь, як та, що ходила з 
колядсчо, на Рідну Школу, ди-
виться радісно і певно у свою 
будуччину. . 

Н. Давискиба. 

і -

"Голос Досвіду'%. 
чоловік з мільйон-доларовим горлом 

вимагає легкого курення 

S РОЧЕСТЕР, Н. И. ' 

Для розбудови, народнього 
- ` життя. і 

'День 26. грудня 1936 POKV 
залишиться J довго в йамят: 
рочестерського українського 
гро'мадянства. В тім дні від-
булося торжественне" посвя-
чення угольного каменя під у-
країнську народню галю при 
парохії. В торжестві взяли у-
часть усі братства, товариства, 
сестрицтва й організації та ро-
честерські громадяни.. Вже в 

коли то . вона йшла. І годині 2-гій-пополудні почала 
сходитися-: громадяни й товіѓ 
рйства на те величаве свят-. 
На свято прийшло кілька со-
ток своїх і чужих людей, кот-
рі своєю присутністю виклика-
ли дуже святочний настрій. 

Свято розпочалось висту-
пом української музичної бан-
ди під проводом п. Поповича. 
Місцевий парох о. В. Турула 
відправив святочне богослу-
ження, на якім співав церков-
ний, хор під управою, дяко-
вчителя М. Сокійьського. При-
нагідну святочну проповідь 
виголосив місцевий парох о. 
В. Турула, який закликав гро-
мадян, щоби . піддержували 
будову народньої галі при па : 

рохіь Предсідник комітету 
будови, п. Іван Теребушка, по-
кликав до слова представника 
посадника міста,- який сам з 
причини слабости не міг бути 
приявний на святі. Поклика-
ний адвокат Дж. ``-0!Брайн, 
відчитав- привітну т`елєґраму 
від посадника міста та виска-
зав і своє вдоволення з наго-
ди торжества. Дальше бесід-

"Мій голос — це моя кар'єра. Він за` 
охотнв понад п'ять мільйо'нів людей пе-
редатн мені їхні особисті справи. Впро-
довж 25 років, спочатку на лекторській 
платформі, опісля 'на радіо, я не втратив 
через моє горло ні одного виступу. Я по-
стійний курець, а тому, що моє горло й 
голос є наіїважнішнмн для моєї кар'єри, 
я вимагаю легкого курення. В Luckies я 
знаходжу легке курення й у додатку до 
того приємність гарного тютюну... і то-
му Lucky Strikes були моїм вибранцем 
впродовж 14 років." ` 

щ ^^t% 

ПРИЯТЕЛЬ І ПОРАДНИК 
ДЛЯ МІЛЬЙОНІВ РАДІО-СЛУХАЧШ 

н .езалежний дослід зроблено недавно між профе-
сіональними чоловіками й жінками—адвокатами, ліка-
рямн, лекторами, вченими й іншими. З тих, котрі ска-
зали, що курять сигаретки понад 87% заявило, що 
особисто вони воліють легке курення. 

"Голос Досвіду" ("The Voice of Experience") по-
тверджуе мудрість цього вибору й це саме роблять 
Інші провідні артисти радіо, сцени, екрану й опери, 
їхні голоси, це їхнє багатство. Тому багато з них ку-
рять Luckies. Ви також можете мати-охорону горла, 
яку дає Luckies — легке курення за допомогою особ-? 

СТАРОГО КРАЮ 
BREMEN EUROPA 

Поспішні поїзди при парЬплавах „Бремен" і 
„Европа", в Бремергавен, запевняють вигідну 

подорож до старого'домашнього міста. 
АБО ПОДОРОЖУЙТЕ НА ПОПУЛЯРНИХ ПОСПІШНИЙ 

- " , ПАРОПЛАВАХ 
COLUMBUS 

HANSA щ DEUTSOttAND 
HAMBURG ' NEW YORK 

Знамениті залізниці подучення з Бремену до Гамбурга. 
о—; 

Ми допоможемо вам роздобути ` гостинні й 
іміграційні візи для ваших європейських 

свояків. 
Ближчих інформація уділить вам ваш місц. агент.або 
Як HAMBURG-AMERICAN LINE 
Ш NORTH GERMAN LLOYD 

B7 BROADWAY, NEW YORK 

ливого Процесу "It's Toasted". 

горда. f '? 
Lutkiee лагідні для НАЙКРАЩИЙ ТЮТЮН — 

"СМЕТАНКА З ВРОЖАЮ" 

Кур' Легке курення 
It'sToasted"- Це Охорона Вашого Горла 

і І ПРОТИ ПОДРАЗНЕННЯ — ПРОТИ КАШЛЮ 
Сосггі(М 1917. Тђа AanUu Гоокхо Ссогидг 

ник взивав усіх громадян до 
едности й до піддержки всіх 
своїх українських народніх 
справ. Секретар будови на-
народньої 'галі, В. Колдан-
ський, передав історію будови 
ще від лютого 1931 року. Від-
читав теж спис усіх братств, 
товариств, сестрицтв і орґані-
зацій, котрі причинилися до -
бровільними-даткамќ до будо-, 
ви. 

Д'о молоді про значіння сво-
еї народньої:галі при парохії 
промовляв,- М. Колданський 
англійською мовою. Опісля на 
вічну- памятку історію будови 
це; галі о. В. Турула вложйв 
в угольний камінь, а хор від-
співав „Боже великий". З чер-
ги на святі промовляли п'ред-
ставники від парохії, брат-
ства св. Йосафата, братства са. 
Николая, сестрицтва Рожд. 
Пресвятої Богородиці, товари-
ства Запорозька Січ, Союзў 
Українок, молодечого тов. св. 
йосафата, читальні Просвіта 
ім. І. Франка, О.Д.В.У., Укра-
їнського Жіночого Ќлюбу, Хо-
ру Боян, тов. Злука Фермерів, 
(Український Демократичний 
Ќлюб, тов. ім. Івана Франка, 
Українського Ситизенського 
Ќлюбу, бр. св: Петра й Павла 
й від тов. Бескет Бол Ќлюб, 
які теж зложили від себе дар 
на будову народньої галі в су-
мі $815.' Дрібними дарами зі-
брано на святі $407.75 ц. Ра-
зом було $1,222.75. За пожерт-
ви представникам організацій 
і гррмадянам `подякував прел,-
сідник комітету будови, Іван 
Теребушка, а парохіяльний 
хор відспівав усім ж^ртводав-
цям „Многая літа". 

По посвяченню утольног.` 
каменя всі громадяни зійшли-
ся до церковної салі, до від-
булася спільна вечеря, яку 

влаштували члениці Союзу У-
країнок. На спільній вебері 
продовжувано дальші бесіди. 
Промовляли ще Дж. О'Брайн, 
Лійо Фірер і Іван Петрівський. 
Доходу з ' вечері було $260. 
При, цій нагоді комітет будови 
подає до відома, що відкриття 
новозбудованої галі відбу-
деться ЗО. травня цього року. 
Просимо всі організації здерѓ 
жатисяЃ в той день від` влаш" 
тування; всяких своїх імпрез. 

Комітет. 

ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 
в ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКЃЃЃО 

НАРОДНОГО СОЮЗУ. 

ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. ДЖ. 

Про виставу песи про О. 
Басарабову. 

Дня 7. лютого мав я нагоду 
бути перший раз гостем у На-
роднім Домі в Джерзі Ситі, а 
це тому, що тоді там давали 
штуку під'назвою „Ольга Ба-
сарабова", що є написана од-
ним з найкращих канадійсько-
укрнаїнських письменників, О. 
Луговим. Штука нова і ще не 
грана. Тому скортіло мене її 
побачити. І побачив. Вже в 

^першій дії, що представляє ліс 
та збирачів грибів і лісничого, 
я відразу завважив, що ама-
тори не вивчили добре своїх 

роль, а друге, що не викону-
вали як слід потрібних рухів. 
Суфлер так голосно суфлє-
рував, що кожне його слово 
було чути аж в останніх крі-
слах салі. Так було усі дії. 
Прямо не хіОтілося на сце-
ну хлндіти. Замісць представи-
ти дійсний образ переживань 
мучениці Ольги Басарабової, 
наші аматори показували ні-
бито забавку сільських па-
стухів. З цеї причини на салі 
був між глядачами шум та не-
спокій. 3. моєї сторони я ра-
див би скінчити з того роду а-
маторськими виставами. Це 
замало бути на сцені й гово-
рити, а треба відтворювати 

живі особи, а ще до того ;в 
в таких штуках, в яких вихо-
дять такі героїчні постаті, як 
Ольга Басарабова. Накінець 
прошу вибачити мені, що я 
звернув увагу на ці недостачі, 
пр'о які тут пишу, бо це по-
винно бути наукою для на-
ступних ви'став. 

Микола Горішини, 
Ню йорќ. 

"- і—ся———тшшшттл 

З РУХУ ПО ВІДДІЛАХ. 

БОСТОН, МАСС. 

Збори товѓ „Дружина кня'зя 
Данила", від. 238 У. Н. С. 

Дня 1-го січня ц. р. від-
булися звичайні збори това-
риства „Дружина Князя Дани-
ла", 238 в. У. Н. Сбюзу. На цих 
зборах був вибір уряду на'' 
1937 рік. Голова відділу, Ілля 
Чопик, відкрив збори і пояс-
нив ціль -та значіння зборів. -
Він теж звернув увагу прияв-
них на помітний зріст Батька 
Союзу, як теж на зріст нашо-
го бостонського відділу. Укра-
їнська еміграція вже зрозуміла 
вагу орґанізованости й доро-` ; 
жить своїми організаціями. Та 
ми не повинні обмежуватись 
тільки 'до організування стар-
ших, а повинні також органі-
зувати свою молодь та притя-
гати її до тих това(зиств, у % .̀ : 
кйх'стоять старші; 1 .. 

Перед вибором уря`ду член: 
розвинули ширшу дискусії 
над тим, як би притягнути щ 
більше число членів ДО СВОГ̀' 
еідділу, як притягнути молод-
і,т. п. Приявні члени ОЦІНИЛІ 
працю попереднього уряду. Г. 
одноголосно вибрали нанов' 
старий уряд на 1937 рік. По 
даємо це до відома тим чле-
нам. що мешкають, далеко віл 
Бостону і не, моѓли бути при-
ЃВЩЦЗІІ угаданих зборах, g g 

Збори також, ухвалили, щф' .. 
за кілька тижнів;скликати за Г f. 
гальні організаційні збори. 
Про ці збори кожний член бу-
пе в своїм часі повідомлений 
почтою, як теж через „Свобо-
ду". 

Молодь, що гуртується при 
нашому відділі, постановили -

поширити працю при відділі 
шляхом освідомлення : мрло^і.. , 
про завдання У. Н. Союзу7 і 
ќорйсти, які має член,- аіа до 
нього -належить. Старші ріши-
ли підтримати добру роботу, 
молоді. 

. На цих зборах вибрано теж 
делегата на 19 конвенцію У. 
Н. Союзу, що має відбутися 
в травні у Вашингтоні. Делє-
гатом вибрано більшістю го-
лосів Н. Давискибу, а заступ-
ником Іллю Чопика. По вичер-
панню нарад, голова І. Чопик, 
подякувавши членам, закрив 
збори. - І 

За уряд: І. Чопик, голова; 
Д. СілінськиЙ, кас ; Н. Дави-
скнба, секр. -? 

і КОЖДІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХА-
і ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

і-К`ОПИЃ ..СВОБОЛА,' 

ппаапаппаппппппсзпг2ппппппппппппіпп.пнпппппппапаппааппц 
УВАГА! ^ У К Р А Ї Н Ц І МІСТА НЮ ЙОРЌУ! Ш УВАГА! 
СУБОТА І НЕДІЛЯ! BELMONT THEATRE, JFILMWITH 
``тшь -мш Й - A t e k W ^ 125 W. 48th Street, New York City. Х?ХТГ'Т T C T T 13. і 14, ЛЮТОГО веь,ее„6 Л^е . EN^fs 

F^BEUAEY 13, 14, 1937 j АМЕРИКАНСЬКА ПРЕМІЄРА j ТІІЬЬЬ 

ПЕРШОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЗВУКОВОЇ ФІЛЬМИ 

ГЛЯДАЧ, ЩО НЕ ЗНАЄ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, ВВЕСЬ ЧАС БУДЕ МІГ СЛІДИТИ ЗА ДІЯЛЬО 
ҐОМ Ѓ З А ЗМІСТОМ З ДОДАНИХ НА ЦІЙ 

ЦІНИ ДУЖЕ ПРИСТУПНІ. 
ФІЛЬМІ ПОЯСНЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. 
- ВІД 25 ЦЕНТІВ ВГОРУ. 

ПОЧАТОК О ГОД. 1 В ПОЛУДНЕ І БУДЕ ВИСВІТЛЮВАТИСЯ БЕЗ ПЕРЕРВИ ДО 11:30 В НОЧІ. 



ДУггУ^ИД 
`СВвВС)ДС СУ60ТА, і я-^'Яютсшу-лш^ 

Щ Н Щ В ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. ДЖ.! 
ЗАХОДАМИ УКРАЇНСЬКОГО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА, ч. 28 

. О.Д.В.У,; СЕСТРИЦТВА ПРЕЧИСТОЇ ДІВИд ЛІДРІЇ (дадива 
міста); СЕСТРИЦТВА ПРЕЧИСТО! ДІВЌ МАРИ'(івџа міста); 
УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦЬКОГО СЕСТРИЦТВА й ТОВ .Ім. 

ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 171 ВЩ^У. Н. СОЮЗУ 
:——::- : відбудеться :—^::-— ' . 

ДЛЯ ПОШАНУВАННЯ ПАМЯТИ ВЕЛИКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
`Ш '.`Л``; ГЕРОЇНІ 

ЯКА ЗГИНУЛА МУЧЕНИЧОЮ СМЕРТЮ З РУК ЛЯЦЬКРГО 
КАТА ДНЯ 13-го ЛЮТОГО 1924 РОКУ ^ " ^ п 

В НЕДШЙ, ДНЯ 14Г0 ЛНШ ЩШШђ Ш ?Щ 
В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ, 181-183 FLEET 5ТН JERSEY СЃЃУ, N. j ; 

; ПОЧАТОК точно в годині 7-мтй ввечір. — ВСТУП 35 uewrte. 
В програму Свята входять: Вступне слово МАРІЇ БАРАН; Святочні промови о . совігника В. ЛОТОВИЧА 

І СТЕФАН1Ї ГАЛИЧИН; по англійськи промовить ЮЛІЯ КУС1И; ХОРИ під проводом деркгента ВАСИЛЯ ГЕЛИ 
і панни МАРІЇ ГЕЛИ; сольо-співн, дует , тріо, деклямацїї і дитяча оркестре. ' 

Уважаймо всі нашим обовязком бути на тому святі, щоб гідно вшанувати та віддати 
поклін тіни Мучениці за волю українського народу. „^ , Комітет Свата. 

ський; по 75 ц.: М. Кохарук; 
-оо 60 ц.: ГТ. Гіопйлишин, Г. 
Брдак, Д, К^НС.ЬЇСІІЙ, ?. Щ ^ 
жик, Г. Ференц, А. Тарбуз^з-
ський, П. Кожух, Я. Варшо-
на, М. Корпіта, П. Цюпка, М. 
Івапиязин, В. Гїерея, Д. Щд.-
- МІСЬКИЙ, С. Рек^н'икі'по % U: 
І. Питльований, А. Шипнік. 
Разом всіх грошей заколядо-
вано $54.75. 

З представлення „Се. о. Щ-
коя$ян,` котре ''в'Ѓбоѓрами; мі-
сцеві ` діти йн̀ я 17 с̀ічн'я1 `Ж р. 
під проводом; учитеЛя'гСт.епа-
на Щріікщ` прийшло''чистого 
доходу ^7.35. Разом` вислано 
до краю на Рідну Ш^олу'через 
'Об'єднання суму $62.10. 

Зч колядою. ходили.: й , Ба-
зарннцький^ Т . Комар` янськии^ 

бій о Ш о п о Ш о а о;п ооаоаопог?оподоі 
ПОДАЄТЬСЯ ДО ВІДОМА ВСІМ ШТЕРЕСОВАНИМ, 

— : що : 

У К Р А Ї Н С Ь К И Й Д Е Н Ь 
НА „ІСТАХ" (НА СХОДІ) НАЗНАЧЕНИЙ 

НА № Р О ѓ Д І № 13-ГО ЧЕРВНЯ С Я Щ Щ Ш 
В SINGERS PARK, SPRINGFIELD, N, Щ . ' 

Ввесь дохід призначений на Рідну Школу в Америці 
(на Школу В Stamford, СОПЛУ' V' 

fej ї х Ексцеленція КОНСТАНТИН відправить Архієрейську Службу 
^ Божу в 'аскет і дооколнчних священиків. — Д о побаченняЃ" 

ДОРОГОВКАЗ: 3 Newark, Irvineton і Maplewood бересь bns 
А% 70, з Hillside № 48, з Elizabeth і Union № 8 . А втом їдесь З 
Newark улнцею Springfield Ave. просто до парку. — 3 Nefw 
York, Brooklyn і Jersey City їдесь через Newark, Щ J, Щ%ИЯ 

RX МИ ПОМАГАЄМО РІДНОМУ 
КРАЄВІ. 

ТРЕНТОН, Н. ДЖ. 
0.v ; . ' :І: 

к'оляда на Рідну Школу. 
На річних зборах Ўкраїн 

сьќого Демократичного Клю-
бу ухвалено виасиґнувати дас-
для проф. Олександра Коши-
ця, як теж вислати йому при-
віт з нагоди його 40-літньої 
праці. Далі ухвалено піти з 
колядою на Рідну Школу з 
ріднім краю. З колядою ходи-
ли? Павло Лещу ЌІ Пазлр.Голь-
гун, Йосиф Квасний, Г. Бір-
бан, Г.' Чмир і Павл`б''Стад-
ник, 

Коляду зложили такі особи; 
по $2: Й. Квасний, В. Курило, 
A. Вольський, Д. Шумський; 
по $І: П. Рогоза, І. Александ-
рович, М. Палажій, А. Кри-
вий, П. Едмінський, о. П. Бі-
лонь, В. Великий, П. Стадник, 
B. Трух, В. Кушнір, П. Голь-
ґун, П. Забитовський, Г. Чмир, 
Mj Шевців, ГТ. Бірбан, Кароли-
НЙ Гїаславська, І.Двашків; по 
SO ц.: П; Лещуќ,.'ЛІ Юзва, Ь-

СТАРОГО КРАЮ 
. скоро І̀  вигідно 

через Париж або Лондон 

підчас весняноЃ п р о г у л ю й Лінії 
Кюнарда ГваГгт Стар на славнім 

поспішнім пароплаві 

BE 
15 КВІТНЯ ВПОЛУДНЕ 

Прогульку веде особисто п. 
КАРОЛЬ ФРУТОН, завіда-
тель українського відділу 
Лінії Кюнарда Гвайт Стар. 

Петришин, П. Черкас, А. Гет-
манський, І. Єдлін'ський, Анна 
Терлецька, П. Стадник, Г. Бір-
бан, М. ЦалковськиЙ, Г. Ку-
пецькин, М., Сеньків, Щ. Са-
бат, М. Дідун, Олена Слабіць-
ка, Агафія Думанська', по 25-
ц.: П. Корсак, В. Юзва. Разом 
заколядували $34.50. Розходи 
50 ц. Вислано через Обєднан-
ня на Рідну Школу $34. 

За уряд Ѓорожанського 
Ќлюбу: Павло Стадник, предс; 
Петро Черкас, секр. фін..; Пав-
ло Ґольґуну касїер; Василь 
Кушнір, секр. рек. 

о 

Корабельні тікете можна дістати 
відповідно д о гіляну Кюнарда 

Гвайт Стар на відлож'ення 
належнтостн. 

По інформації вдавайтеся д о сво-
го місцевого агента. Ніхто інший 

вас краще не. обслужить. 

СШЮ WHITE STAR 
2 5 BROADWAY, NEW YORK, N. Y. 

. M- XtV {%І. .І' І )'.!CH'! Г-)-І--, 

‚АМСТЕРДАМ, Н. Й. 
З забави на Рідну Школу. 

В неділќе дня 31. січня ц. p., 
Иосиф і Марія Юркевич 
справляли своє „сріба^ весіл-
ля", себто 25^літві роковини 
са^го подружого життя. На ту 
забаву, що відбулася в домі 
Українсько - Американського 
Ѓорожанського Ќлюбу, юви я-
ти запросили всіх своїх прия-
телів та щіайомих. При веселій 
і приємнійѓ забаві гості не за-
були і прр; рідний край. При 
„краянню ч - ̂ ороваю',', забрав 
слово ѓром; 'В. . МиХалюк 4га 
попросив приявних, щоб З^ђ-
жили )KepTByfHa Рђдну- Школу. 
Потім забрав слово гість з Нір 
Йорќу, Данило Лемко, і пояс 
нив зібраним про Рідну Школу 
та її завдання.-Вороги, гово-
рив він, забороняють в краю 
збирати жертви на Рідну 
Школу, т6м;у ми тут, при кож-
і її ѓі забаві і нагоді повинні та-
кі збірки поміж собою перево-
дити. 

36JpKaao занялися: пані П, 
Комарянська, Н. Зюбровська, 
пані А. Швайка і Ю. Грицай. 
Зібрано $20.40. Зложили на-
ступні: $2 Иосиф і Марія Юр-
кевич; по "$І: І. Бабяк, В. Ми-
халюк; С. ' Комарянський, В. 
Ференц, В. Мадараш, П. Сер-
нюк, .Й. Швайка, Н. Зюбров-
гький, М. Кобялка, Д. Лемко, 
Безгатицький, Ю. Грицай; по 
75 ц.: П. Куніцький; по 56 ц.: Д.` 
Митулінський, С. Цюпка, С. 
Куніцький, Т. Куніцька,' Т. Віт-
ковський, Е. Вільчинський, В. 
Белевус; по 25 ц.: Антош І. Бо-
дак, В. Юркевич, В. Перец, Д. 
Бодак, В. Труфйн, Б. Юркевич, 
П. Гарбудаінський. Гроші ви-
слано через Обеднання на при-
мгачену ціль. 

Гість. 
О ! 

' АМСТЕРДАМ, Н. PL. 
З коляди на Рідну Школу. 

^В часі коляди в нашій грот 
маді злоікнли свої жертви та-
кі особи: '̀п`о` $2: М.̀  Мельниќ, 
І. Михальчишнн, С. Сегсл; по 
$1.50: П. Чўчман; В. Михгѓл̀ юк; 
Ю. Грицай, Т. Вітковськийі` Д-
БЬдаКі Т. Сюрко, Д . Щ ^ д і н г 
ський, . М ,̂ ТарнавськиДі,.. -Л. 

лиськ'Иїі, Н. Косован, L Бабяк; 
Џ. Куницький, І. Зюровський, 
І. Блинковський, В. Труфйн, І. 
Мзкаровський, В. Вовнянќа, Т. 
Пушкар, V Сивик, Г. Медвідь, 
І.Толендер, А. Гнип, С. Куниць-
кйй, П Пех, І. Бабій, А. 
Ѓўлик, А. Ґрінс, В. Папура, П. 
Дворянин, С. Цюпка, й . ЇОр-
кевич, й . Базарницький, С. 
Комарянськийй, О 
— ^ 'ЇЖ' 

В. МиЗіалк)кУ` Г 
тўлінс`ькийѓГ`; 

Бабяк, ̀ Жі'Щ: 

Колядншс 

лосив свого короткого або 
дечийого слова. Потім тост-
майстЬр покликав до слова о. 
Поліійука, який у своїй про-
мовї^'не забув також згадати 
про Рідну Школу й вслід за 
тим яоароснв цріиявних зло-
жити гтк'тУ'^^іь якусь жертву. 
А ѓром: М. Земледух, забира-
ючи слово, нагадав приявним 
про знущання ворогів над у^ 

Ітіраінським народом і закликав 
до збірки на політичних` вяа-
нів і"` визвольну" боротьбу. 
Збіркою занялися панна Оля 
Лкючик і JMu! Земледух. Накї-
неііь шановний; ювидят подя-
кував прйявнйм за щирі ба-
ж^аяня й побажав своїм ѓоб^ям 
усього ̀  добра, : ' 1 ! 

Жертвували: І.,Федан, П..Са-
тосікг зШрбнщ`Tiki по $З; П 
З е " " ' "' ' : ` ' ш 

$І 

-- і 

Щ$ЊЛх 
Шиї 

ЩЩІ 
Українська громада в Арнол-

ді вшаЙувал.а г`остинно своїх 
п^едо'виіс " громадян^.Й^тра: ; І 
Кіеню^ е̂Мн(ЗьІснх--'-W}:' нагоди 
25-^ІтнШгол,'1о^Йл`е'ю; їх ііо-
ся 24. січня- ц:'̀ р? в Ужр^МйЌ 
Домі, була^.ддяі.1юви^рт^г неѓ 
cnoAJaa^PiPj ІСоди вони заиЧ 
лися на, нійиі;дасІ тприявні прШ 
йитйія^l tk' йкЛйќаіи'іг::, `Ів1Џ`-ЬЖ 
рушення станули їм в очах 
сльози. ' 

Тостмайстер Д'. Любшець-
кий відчитав привіти й поклн-) 
кував до "слова бесідників. Бе-
СЇДНГЃКЇІ говсфйлп про заслуги 
і працю ювилята на народніќ} 
пблі. Не було одної збірки на 
народні' цїли.""яку ювилят прб-
лустивЬн. Вік усќ ясертвуваа"і 

нрькийГВГФеренц, С. Кома-Тчиту чи` реферату, якогоб 

l^ tf^^У^ДУ^f^f!ffУ^ l^Уf^.^^^Л^^M^ЦW'W^M^#^^^^##^^#^^l#^#^#^^#^^##^ ! І ^ Т 

JOHN і:Ш$;тШ№ШЖЬм,.-г 
АДВОКАТ^^.ПрВНОВЛАСНИК:--.)Н.ОТАР 

Член Адв. Палат пров. Оілгсрія та Манітоби. Доктор Юрнд. Наук. 
Ліішігакського Уніперсігтсгу Зл . Љ . - Л Г --'і 

Урядує у всіз{ t W a x ' . ^CneuiflJrbHy. ўв`иѓў, 'ввертає на справи 
Кримінальні, Розводові , Відшкооувааня та Іміграційні. 'А - --

fl09 GUARANTY TRUST BUILDING, 
TEL. 3 . 6 3 0 # ` . . ` ' . . ." r. . WINDSOR, ONTARIO^,.CANADA. 

;амЬр4какСьЙЙ і г ^ н т ц і г н ^ о т н я Ѓ м п ) т а йїтройіг. 

ліи'ський з;. дружиною $2; по 
. ч ( М^ Пелц, Д;, ЛѓрЬинецький ,̂ 
рі'Лисий; к.: Сагоська, Т. Са1-
госькИЙ з Верони, Па., Т. Сер-
шок, ВІ Мілько,`'`її Филипів, І. 

Зювияейяої забави на народнії^- Федан, І. Лобур,. І Крас-
.ч ^.ІНГ.^.ЙР.^ЃІІІЃЙЛЇІ-ИЙ tТІТ№ЛІІяіський,: 3. АдаМчуќ, о. Д. По-

яЩ†КА`1^ ЯабўфІ` І. Різник, Н. 
Різний, П.̀ . Гїолкгшко, О. Іван. 
чишніі. Л.1 Осднук, В. Пітиќ з 
ЛІ!ІѓбЩ, Па.; по бО^ц.: П. Скр: 
чиласі;І., Деркач,, А^ Гарачмаі^, 
Ковїліок, В. Пітух, ‚М. Красне-
Birt'j Г. Волошинович, П. Ло-
бур, А. Лобур, М.( Земледух, 
B. Сопків, Ні Лобур, Т. Лобўѓі 
C. Дмитрів}"' - М: '̀Сорбка," П. 
Любчик^^`ГДел^ ^-. Пітиќ з 
Лічбург, Па. Дрі'бними $2. Ра-
304С $39, які; переслано через 
Обеднання й розділено 'таќ: 
Рідна '̀ ШкоЛа $10, політичні 
вязиї $10, визвольна боротьбу 
$10 і українські інваліди $9. 

Петро Лобур. -
'`, ' "jtT' . v -

НІЬАІРК, ft дж. 

Ш 

`І-i-J Г' ̀ ""Џ ЬУрмІ w 
ПЕРЕСИЛАЄМО В Д О Л И Н А Х ' Т ткш-
ГРАФІЧНО Д О ВСІХ ЧАСТЕИ С В І Т А 
СКОРО І ДЕШЕВО. 
Продаємо шнфкарти на всі лінії д о краю 
і з краю до Аг.:ернш!. 
Полагоджўено всі краєві справи д е ш е в о 
і після прав краевих. і. -
Продаємо j вимінюємо доми і фармн І 
падагоджуемо всі тутешні справи р с -
альностея. -,...;'" ; '. ``і "' t'j ... і, 

В кождій справі" пр'осимо кождого Українця в Америці удава-
тися'В'тіовнщях справах до свого українсьного бюра Котро'го 
аіастителем під-20- літ є Антін` Пашуќ. Адреса Tafa;y -;аПї и 1 

ANTHONY D. PASHUCK ,; 
Щ N . 9th Streei. , PbJUadelpbia, Pa. p : 

Коляда на народні ціли. 
...В оќрлиці. Нюарк Велі жие 
кілька наших,родин, що зани-
маиіться фармерством. І хоч 
нас т?ут,чй:(^у^р м'ало,) то: все-
їаКИ' МИі-.ЗАЛум'ІНПС' піти , цього 
року за колядою і заколядува-
ли 419.25., З цеї квоти запдар 
чено $3,40 :за; газоліну до ав-
томобілЯ). а- 16 вислано. через 
Обєдндния,-' лризначулочи?іі$ІО 

І.Нак.НС(лїтичник: 19пзнЬв?гі:Ш ;на 
ІЙІну' і$копў: Ко^яду.ь:зложиІ 
лис АиЯціих.Ш; noj^l: Д..О-І 
крепкий, ^и.Окрепкий, ^. ,СК 
крелкиіі,. L, Ллльний;. fo ?Тка-
jy^ Г^Шщи^гМ(}і^)аяеіЩііГІ 
Білий, Марія Сенишин, Д. Ка-
ніога, О. Сорочи^ќий, 5І 
Па^алуйко, Н. Королюќ, П. 
гЗМсилнѓнин, А. Бурнло, щ Че-
ревЩ'Ьо 50 ц.: Т.`Ф^ляр і її; 
Ковйль; І.`Пашуіс 25'ц. Коля-
дува`ли: В. Окрепкйй, Д. О-
крепкнй-, В. Сейншин, О. Мо-' 
роз, В. Ткачук' ІЬ До`Льний. 

ЯЙ^ль' ОкреіткиА. 

ІЗ1"' 

`ЩН'ФК АРТІФ 
на найбільші та наПскорші кораблі на всі прогулькн і то д о всіх 

1 країв. Воготовляемо всі документи; потрібні до подорожЃ — паш-
портн, В в и , пер.У і ти, афідеоітн, петиції, І т о м у наші пасажири не 
мають клчпотів в дороз і . - . - ; 

ДОЛЯНИ.посилаємо д о всіх країв ПОСПІШНО 1 ТЕЛЕГРАФІЧНО 
' і виплачу'мо на останній почті під повною гарантією ПОМАГАЄМО 
'нелегальним легалізуватися' відповідно д о нових законів. ' ' -'` ( 

ПОЛАГОДЖУЄМО СТАРОКРАЄВІ СПРАВИ відповідно д о тепе-
і ріщкіх обовязуючнх іаконін в краю. Контрактѓ?, повповллсти. Вісти 

даровизни, довжні скрипѓи І всі інші документи. 
Продаємо ДОМИ та ріжні бизмесн п а д у ж е приступних пінах. 
Голосіться у всіх справах д о нашого НОТАРІЯЛЬНОГО'БЮРА 

по совівні-поради та ретельву обслугу. ' ' і ' ' ' ? . ' ' 

S. KOWBASNIUK 
2 7 7 Е. 10tb STREET, (між І-ою`І'%іШо A ) , NEW YORK. N. Y # i 

ь`ь^^`^Щ'тгтк`л nuiiini'miiijuuiun 

ЦІЛКОМ ПЕВНО-
Чи ми можемо услужити за невеличку 

суму? МожемоІ Цеї заяви не можна ви-
словити виразніше, бо ми кажемо твердо: 

- - - h v u t M . 'І і 
наша ўслуга для кождого, бе^ уваг̀ и на 
його матеріяльні обставини, 

Ф'Нвнсові справи не є перепоіюю, шо-
' би нас відвідати. ' ' : :1` г`'т 

: STEPHEN J.lEWUSIAK4fr S O N 
FUNERAL DIRECTORS 

77 Morrb St., Jeriey City 34 E. 25th S t , Beyonne^ 
Pilose: J Phone: 

Bergen 4-5989 Bayoone T-0540 

С І Ш І И Ш І Н Т Т Н г І І І Ї Г І Г І І І І Т І І і І І П П І П Т Т І Т І Т І Т Т Г Т Г Т 

гЙ'вйЗводьну бЬйотб(Гуа U'; 
`.: ;,Гррм- ?.^ирон,г-Співак; ^ 0 3 ` 
продав :Стівю: Календарі, з- .чо†' 
го прийшло ..чистого до?оду 
$2; До тої квоти'він; додав 'від 
себе $1, отже і ‚разОін переслав 
через Обеднання $З. на ви-
звольну боротьбу. 

щ$ 
13-го ЛЮТОГО 

най веселішої фільмової 
комедії 

I I М А Л А 
Б А Б А 

к л о п и ТУ" 
в ; ТЕАТРІ 

C H O P І в 
141 EAST HOUSTON ST., 
Межи і-шою І 2-гого евеюо 

N E W V O R Ќ, N Y . 
ЦІНИ ПОПУЛЯРНІ. 

Театр отворений без пе- } 
рервн від полудня до 

11-тої ввечір. 
тлі 

ПОДОРОЖ д о 

СТАРОГО КРАЮ 
н$шявд, nocn.'an'H"W. модернимн 

моторовшши 

ЛЇЛСУДСКЇ І БАТОРИ 
Tf Найближчі відпливи з Ню 

Йорќу: 
14. БЕРЕЗНЯ, Т5. КВІТНЯ, 

3. і 15. ТРАВНЯ 

І 
І Лише туристична і третй кляса. 

Нема кращої третьої класи- аќ 
на тих кораблях, `, 

Голосѓгься - д о місцевих агентів 
^або` До: 

BOYNU-AMERJSA LINE, 
3 2 PEARL S T . , ^NEW YORK, N. Y. 

`ль скоанх йадін. п о ‚ д у ж е умір к о в ;. 
ЦІНІ. Звертайтесь д о мено -- ,,я 

j адресу. 
М г ^ Е. М . UHORCHAK. 

3 2 5 Xwrk St . . ' Леѓюў Cit,, N , 
Phone.' Bergen 3-7381-W. 

Ч О Л О В І Ч І І Ж I H 0 4 
НЕДОМАГАННЯ 

ЛІКУЮ МОДЕРНИМИ МЕТОДАМИ. 
ВДОВОЛЯЮЧІ И ШВИДКІ ВИСЛІДИ. 

Порадьтеся д-ра 
Зінса в лікуванню 
ќрови, шкіри 4 
нервових недуг, 
катару і хронічній 
боляків, нервів ' і 
загального ослаб-
ленияг- шлункових 
і . кишкових недуг, 
геморо'('лів і інших 
відходових .забт-
рень, що справля-
ють біль, та цедб-

ідність, люмбага, сіятикн, неврал^ 
іії, запалення нервін (нюрайтіс) і 
хронічних. ревматичних стагав, носа, 
горла, легенів, відднховнх недуг, пе-
чіпковнх забурень і інших чоловічих 
і жіночих яедуг, а коли - маеть- які-
чебудь недомагання, що їх не розу-
міете, порадьтеся довѓрочио мене: 
А вам усе виясню. 

Мої ціни умірковані. 
Екзамінація крони, дябораторні до-
сліди, проміні X {скс), сироватка!і 

нпрнскувальні щеплення. ` і 

OR. L. ZINS 
Поверх 25-літня практика. ' 

110 East 16 ST. Ni Y. 
(Між Ф-тою Евенею й Ірзіііґ ПЛенс) 

ГОДИНИ: від 9 рамо д о 7 вве,чір^ 
В ведіаі; в і д 9 рано д о 3 зполудня, 

ГОВОРИМО ПО УКРАШСЬКИ. 
` : ' і — — — — — — — — 

8 
НА П Р О Д А Ж ХАТА І ПЕКАРип. 

Хата Ні 8 кімнат, барая „. , 
t o мш.ания тіста і всі інші' , і "'`У 

юситнся: т , с с) Го. 
Е. KONA51EWCZ И ' 5 

' 1 3 ^ C f n t e r Д Ц JEJ^Ir,, N у 

о сѓю Ми! 
Ш^тдомляю цсіх СНОЇЦ Кп-п, 

ию я дальше заиишюся i n m ^ 3 -
оанням костюмів До ріжмГх Чу' 
ставлень, Вефлгсмсьхвї но.(- n'lej-чи й 

"a ran 

, Д-р АШХАЙЛО янкоаиц';' 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛШАР-ХіРург 1 

Урядові години:` " 
'І Від 1—3 пополудні і від $_П 

ваечір. В неділі згідно з умовою 
7 1 8 S O . 1 7 l b ST . , NEWARK, N. J 

(near 5prrngf5eid Avenue) '' 
To} . Єлмас 3-4468. 1 

; Д-Р ЙРІЙІНДРЕЙК0 
УКРХІНСЬКИТЛ ЛІКАР ! 
Х І Р У Р Г І АКУШЕР 

321 E. 18th STREET, 
between 1st end 2nd Atenun 

NEW YORK, N. Y. 
TeL GRAMERCV 5-2410. 

} , . Урядові години: рано від 10 до І 
52. ввечір від 6 до 8, а в неділі 

р'ано від Ќѓ`до 12. 

. Хто терпить такі недуги, як реи-
мЬтіИзл^ `перестудўи кашйівТ іі^хавн-
ЦЧГ, ^аралетрг легені^?, почагжвві: оу-
xotff, Чбі.іЬ. У{ ѓрудяі, Щь б р и ж а х , 
біль гаіовн, карку, біль шлунка, 
біль внутрішній, жіночий катар А 
інші не внлікувальні недуга.- Без 
ргжнийі, як довго терпите і ходити 
до лікарів і шпиталів і ніхто нам 
не поміг, не тратьте надії, лишѓ 
прийдіть до нас, або напишіть, а 
ми вам певно поможемо. Ми про-
дамо вам нашу медицину, котру мн 
самі і зробили зі соків свіжого зіл`-
ля. Медицину, на котрій мн пракѓи-
кува.іи протягом 15 літ, в горах кар-
патах, між такими людьми`Ѓ'`котрі 
себе самі лікували 'тільки домовими 
средствами й зіллям.`. Мн дамо' вам 
повну гарантію. Як даша медицина 
не застановить вашого кашлюіѓза 48 
ГОДІШІ або наш лінімент не іздер-і 

f itru вашого болю п вашім тілі - ла 
'^годмн^`перестаньте цжниатн на-
У-Аеднцину Й принесіть те, що, 

ції'ќ. ,-НЏІ осталось З ТОЇ: медицини, 
л.мн най :пкршіМо наші гроші. І.і.і-
рад-`медпцшѓн `до пиття, . 1 6 унцова1 

іфтіяшка,ч $2.', До смароваігая, 16 уіх-
щойа. фляшіса, ;^2. Огже за $4 внлі-
куетеся $ недуги. 'Хто живе далеко 
JWhe може ДО'Ѓ нас - приїхати,. про-
снмо пнсата, а мн - вам пришлемо 
С. -О. D. Заплатите як вам медпшг-
ну прішесчть. Тих, щ о д о Нас прнй-
дуть, просимо дзвонити 3-тнй дзві-
нок па другім поверсі направо`; Хто 
взке з ианл(х клієнтів писав д о нас, 
а йому лист вернувся, хая ще раз до 
нас "напише на тану адресу: 12,-

WSEPH І І І П ' 
MEDESYN MANUFACTURE, 

522 East 6th St, 
NEW YORK CfTY, N. Y. 

(Оголошення) 

БОЛІ НІГ 
Рани на ногах, опухлі ноѓн, на-

І `бряКЛІ ЖИЛИ, бОЛЯЧІ НОГИ, ф.іебі-
гіс (запалення жил), напухлі або 
болячі коліна чн кісточки і рев-
ми іитлі ноти успішно лікуємо но-
внми європейськими методами би 
'перації. 

Офісові ГОДИНИ: шохенно від 2 
до б, в понеділки і четверги ни 

'і яо f. . 

L. А. ВЕН LA 
^20 ЩВЏ St, NpwTork City, 

Близько Бродвею. 
ЕВРОПЕПСЬКИРІ '"ЄПЕЦТЯЛГСТ 

^ T O B p p r f M o ; , ' jjK^^ .'У^рАГНСЬКИ 

НЕПРИЯТ)ЕЛЬ 'РШІЙАТШМУ. 
; :. ,'і:'.^;-1: j і Біль в руках, ногах, 

крижах, знмпо в яогап, 
'а -'- поза шкірою як би 
муравлі лазили. Ті не-
дўти уступають по у-
ж и т т ю "SORKO". Сто-

,їк к о ш т у є $4.00. Нале-
жнтість висилайте ра-
з о м 3і занонлепням ііз 
а д р е с у ѓ ѓ ' — " - — ' 225-

231S-WDMtitmtrAn:! Chic.go, Ш 

P E G T O P A H 

TOKAY 
UErArfCbKA МУЗИКА 

Й ОРХЕСТРА ДО ТАНШБ. 
БЕЗПЕРЕРИВНА ЗАБАВА 

ОБІД TABLE d'HOTE $1.00 
ЗА НАКРИТТЯ 

HE ` ПЛАТИТЬСЯ. 
62nd STREET Sc SEVENTH AVE 

NEW YORK. 
Telephone: Circle 7-6435 

— 
^ 

11 ET P О' Я P EM A" 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

ЗАНИМАЄСЬ похоронАти 
В BRONX, BROOKLYN, NEW YORK`І ОКОЛИЦЯХ- і 

129, E. 7tb STREET, 
NEW YORK, N. Y. 

Те). Orchard 4 - 2 5 0 8 
' ' ' і n , i 
BRANCH OFFICE Д CHAPEL, 

707 PROSPECT AVENUE 
(cor . E. 155 S t . ) , BRONX, N . Y . 

f Tel. Ludlow 4-2K68. 

вќожді^ УКРАІНСЬКІРІхл 
u ішв^нЕіглнАХрадтис? 

ЧАСОПИС ИОВОБОДА", 

І В А Н Б У Н Ь К О 
ІІовпіІ 'У`кр'аїпсікий Уид^ртсякср as-
рядяув погребами по ціді так ишіь 

і:о, аќ $150:00. Обслуга ввбкраща. 

-J О В N . В U . N К О 
Licensed Undertaker ' Sc Einbalmer 

t 4 3 7 EAST- Srb STREET, 
NEW YORK CITY 

jDlgnified Funerab as low as' $150.00 
" !ѓЛТе†?ргіОпе:- Orchnrd 4-84)88 

wt 

РЕВМАТИЗМ З'ДЕРЖАНИЙ 
УПРОДОВЖ 48'ГОДИН. 

НОВИЙ ЛІК нюйорського лікаря прн-
лоснть щастя тисячам. — Проганяє 
ревматичну двкучлігвість з о спини, 

'-' `з'''суглобів Г'8 мязів. 

БОЛІ ГІРОМИНАК)ТК ЗВИЧАЙНО 
; ПЕРШОГО'ДНЯ;, 

Отрути у вашій крові спричиню-
ють ревматичні болі, задйревіліаь и 
.іапухлість і не дають вагі свобіли" 
і'ухатнся без докучливих болів. Шо-
бн полекшитн свої ' страждання, ви 
МЎенте увільнити с в о ю - кров віл 
`'трут! Ц я . докторова '4іова медицин:! 
()обнть ц е , швидко. '̀ 'Неѓ,1 має в собі 
іурману. — безпечна для молодих ' 

старих; не чнннть иебезпекі! ссрию. 
Наз'ивається цей лік'ЬЛКіЯГДСОЬ і 
ия можете спробувати йо`го на orcifl 
Т"етельиій ' пропозиції; - Витніть отес 
оголошення і зашліѓ). його лочтою 
-іраз з вашим назийщем1'? адресою 
і о : Atkins Laboratory; "44і East 63rd 
Street, New York Cifyv (іЦ#жете теж 
прийти особисто) . Грошіи;''йе посн-
іайте. Заплатіть поч^ар'еві $185 ' 
іілька центів за дорученніѓ (C.O.D.), 
соли він принесе #аіі` Ба`руваколь. 
вживайте Його дві дйбН (48 годній-
Тк не почуєте полеквїќ'"тб'`яезужіі-
иін лік з`верніть, І а 'ми`' вам'вїяішле-
чо"вашмх. $Ь83ѓ Пошй. Терпіти ше 
одіш день? Години: № до `І.; ; 

. (Srobodi) 


